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UBN § 58 Dnr 2021-000479 

Fastställande av dagordning  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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UBN § 59 Dnr 2022-000313 

Muntlig information om Projekt Get ready in West och vård- och 
omsorgscollege 
Sammanfattning 
Lena Jansdotter Carlstedt, rektor vuxenutbildningen informerar nämnden om 
Projekt Get ready in West och vård- och omsorgscollege.  

 

React EU – Get ready in west ett ESF-projekt inom Westum 

12 medverkande vuxenutbildningar Projektmål för deltagare 

− Resurser 

o 50% Lokal projektsamordnare 
o 50% Studie- och yrkesvägledare 

− Mål att nå 50 individer, hittills ca 10 individer med personnummer och 
underskrift 

− Utmaning att komma i kontakt med individerna 

− Förväntade resultat organisationsnivå: 

o Utveckla insatser och arbetssätt som blir varaktiga 
o Utveckla intern och extern samverkan 

Vård och omsorgscollege 

− Arbetsliv och utbildning samverkar kring: 
− Kompetensförsörjning 
− Arbetsplatslärande 
− Handledare och handledarutbildning 
− Validering 
− Arbets- och studiemiljö 
− Kompetensutveckling 
− Inkludering och jämlikhet 
− Med mera! 

Varför? 

− För att utbildning ska leda till jobb och möjlighet till vidare studier 
− För kvalitet och status 
− För ett gemensamt synsätt 
− För att du som elev eller medarbetare ska ha 
− förutsättningar att göra ett bra jobb, utvecklas och vara delaktig 
− Diplom från Vård- och omsorgscollege visar att du har gått en bred 

utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens 
behov 
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Lokalt Vård- och omsorgscollege SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) 
− Tre kommuner och 7 förvaltningar 
− Vuxenutbildning, gymnasieskola och vård- och omsorgsverksamheter. 
− 18/5 Ansökan om att bilda lokalt VOC godkändes 
− …nu väntar besök för certifiering 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 60 Dnr 2021-000474 

Uppföljningsrapport 2, 2022, arbetslivsförvaltningen 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljningsrapport 2 sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per 30 april. Denna rapport omfattar 
verksamhet och ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för helåret. 

Arbetslivsförvaltningen genomför och utvecklar verksamhet avseende ekonomiskt 
bistånd, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, sysselsättning enligt SoL och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS).  

Utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning prognostiserar ett underskott om  

3 mnkr för 2022. Avvikelsen är främst inom utbetalt ekonomiskt bistånd 5,1 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Uppföljningsrapport 2, 2022, arbetslivsförvaltningen  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Tilläggsförslag att arbetslivsförvaltningens prognos visar 
ett underskott på -5,1 mnkr. Enligt de ekonomiska styrprinciperna så ska 
förvaltningen komma med en åtgärdsplan vilken man inte anser är skäligt eller 
hanterbart då man kan hänvisa underskottet till försörjningsstöd.   

Förslag att utbildningsnämnden anmodar kommunfullmäktige att godkänna en 
negativ budgetavvikelse på 5,1 mnkr enligt prognosen för underskott på 
försörjningsstöd. 

Jeanette Janson (LP), Philip Nordqvist (M) och Margareta Carlsson (S): Bifall till 
Christina Gustavssons förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner 
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Christina Gustavsson m.fl. 
tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsförslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2 2022 för 
arbetslivsförvaltningen.  

Utbildningsnämnden beslutar att arbetslivsförvaltningens prognos visar ett 
underskott på -5,1 mnkr. Enligt de ekonomiska styrprinciperna så ska förvaltningen 
komma med en åtgärdsplan vilken man inte anser är skäligt eller hanterbart då man 
kan hänvisa underskottet till försörjningsstöd.   



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-01 
 

8 (22) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
040C63538CE5D4DC1E304990517125F4EE5B76DCF7 

 

 

Utbildningsnämnden beslutar att anmoda kommunfullmäktige att godkänna en 
negativ budgetavvikelse på 5,1 mnkr enligt prognosen för underskott på 
försörjningsstöd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Arbetslivsförvaltningen 
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UBN § 61 Dnr 2022-000009 

Redovisning av domar gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, 
arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning och stöd  
Sammanfattning 

− Förvaltningsrätten Göteborg, dom mål nr 3766-22 – Bistånd enligt SoL 
(2001:453) – Förvaltningsrätten avslår överklagandet.   

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisning av domar gällande 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, arbetslivsförvaltningens enhet för vägledning 
och stöd som förtecknas i protokollet 2022-06-01, § 61. 
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UBN § 62 Dnr 2021-000485 

Förvaltningschef informerar ALF 
Förvaltningschef 

− Uppföljning av budgetdialogen  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UBN § 63 Dnr 2022-000049 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens delegationsbeslut 2022-06-01 
Sammanfattning 
Delegationslista ekonomiskt bistånd april 2022. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut som förtecknas i 
protokollet 2022-06-01, § 63. 



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-01 
 

12 (22) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
040C63538CE5D4DC1E304990517125F4EE5B76DCF7 

 

 

UBN § 64 Dnr 2022-000058 

Redovisning av arbetslivsförvaltningens anmälningsärenden 2022-06-
01 
Sammanfattning 

− LKF 2022-04-20, § 41 Revisorernas granskning av årsredovisning 2021 i 
Lysekils kommun - Kommunfullmäktige 

− LKF 2022-04-20, § 40 Årsredovisning 2021 - Kommunfullmäktige 

− LKF 2022-04-20, § 43 Uppföljningsrapport 1 för Lysekils kommun 2022 - 
Kommunfullmäktige 

− VB:  Svar på skrivelse Statlig närvaro i kommunerna - Statens servicecenter 

− VB:  Svar på skrivelse Statlig närvaro i kommunerna - Fyrbodals 
kommunalförbund 

− Till Fyrbodals kommunalförbund - Arbetsförmedlingen  

− Svar på brev från Fyrbodal - Arbetsmarknadsdepartementet 

− Upphörande - Flytt - av verksamhet_ALF_2022-07-08 - 
Arbetslivsförvaltningen 

− Försörjningsstödsstatistik april 2022 - Arbetslivsförvaltningen 

− LKF 2022-04-20, § 45 Flyktingmottagande Lysekils kommun - 
Kommunfullmäktige 

− LKF 2022-04-20, § 46 Lysekils kommuns kommunikationspolicy - 
Kommunfullmäktige 

− LKF 2022-04-20, § 51 Riktlinjer för kommunens tjänstebilar - 
Kommunfullmäktige 

− LKF 2022-04-20, § 50 Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i 
Lysekils kommun - Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-06-01, § 64. 
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UBN § 65 Dnr 2022-000238 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022 - samlingsärende 
kulturbidrag  
Sammanfattning 
I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett 
aktivt kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella 
föreningarna i Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort antal 
människor. Föreningarna och organisationer bidrar även till att stärka och utveckla 
kommunens kulturliv. Utan den verksamhet som de bidragssökande föreningarna 
bedriver, skulle kommunens kulturliv vara begränsat.      

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Sammanställning av förslag till belopp 
Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Andersson (C): Tilläggsförslag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på riktlinjer för verksamhetsbidrag till kulturföreningar inför 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Monica Anderssons 
tilläggsförslag och finner att utbildningen beslutar enligt tilläggsförslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag 
till kulturföreningar 2022 enligt redovisat förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
riktlinjer för verksamhetsbidrag till kulturföreningar inför 2023.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Föreningsutvecklare 
Kulturchef 
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UBN § 66 Dnr 2022-000280 

Ansökan om bidrag till kulturarrangemang - Kvirr, Konstvandring i 
Ranrike 2022 
Sammanfattning 
Föreningen Kvirr, Konstvandring i Ranrike, arrangerar konstvandring under 
påskhelgen och för besökare sker konstvandringen under sommaren.  

Varje år deltar 40–50 konstnärer och konsthantverkare deltar från Strömstad i norr 
till Lysekil i söder.  Föreningen ansöker om arrangörsbidrag på 10 000 kr. 

I år deltar 7 konstnärer från Lysekil: Richard Vakil, Guido Falcon, Ingrid Sandberg, 
Sverre Lundgren, Linda Lundgren, Merja Koskela och Damir Gutic. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Ansökan inkom 2022-03-18 
Verksamhetsberättelse Kvirr 2021 
Rapporter 2021 
Verksamhetsplan Kvirr 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan om arrangörsbidrag på 10 000 kr.  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kulturchef för vidarebefordran till berörda 
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UBN § 67 Dnr 2022-000293 

Ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg - Ekolek 
Barnomsorg AB  
Sammanfattning 
2022-02-08 inkommer ansökan från Ekolek Barnomsorg AB. Ansökan avser att 
bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Lysekils kommun. Personalomsättningen 
ska innefatta fem dagbarnvårdare som utgår ifrån hemarbete. Verksamheten 
planerar att ta emot cirka 30 barn mellan åldrarna 1–12 år och har en tydlig profil 
mot hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.   

Ekolek AB erbjuder i första hand pedagogisk barnomsorg för barn mellan åldrarna 
1–5 och i vissa kommuner även för barn upp till 12 år. Verksamheten bedrivs i en 
trygg hemmiljö i mindre barngrupper. Ekolek AB arbetar övergripande i Lysekils 
kommun och tanken är att rekrytera ny personal som täcker upp för varandra. 
Beräknad start är enligt ansökan omgående efter att bidraget beviljats.  

I Lysekils kommun finns två kommunala dagbarnvårdare som avvecklar sina 
verksamheter i juli 2022. Lysekils kommun har i dag fem (5) barn i kö till 
dagbarnvårdare. Tillgången på antal platser möter inte den aktuella efterfrågan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-05 inklusive bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Återremittera ärendet till förvaltningen för att bjuda in 
Ekolek Barnomsorg AB till nästa sammanträde 2022-08-24. 

Jeanette Janson (LP): Bifall till Christina Gustavssons förslag på återremiss med  
tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningsnivån och vad det kan få 
för konsekvenser för vår egen verksamhet.  

Philip Nordqvist (M), Ann-Britt Karlsson (SD), Leif Ström (L) och Margareta 
Carlsson (S): Bifall till Jeanette Jansons förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
bjuda in Ekolek Barnomsorg AB till nästa sammanträde 2022-08-24. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ersättningsnivån och vad det kan få för konsekvenser för vår egen verksamhet. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 68 Dnr 2022-000314 

Utredning gällande Gullmarsborgsområdets utbildnings- och 
fritidsanläggningar 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktig gav i budget 2022, (LKF 2021- 000094), utbildningsnämnden i 
uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden ta fram underlag för 
framtidens skola i Lysekils kommun. Vidare gav fullmäktige utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt och eventuellt utvecklad 
verksamhet för hela Gullmarsborgsområdet och belysa de behov fritidsenhet och 
skola ser med Gullmarsborgs verksamheter. Slutligen gav fullmäktige 
utbildningsnämnden i uppdrag att etablera en kulturskola i Lysekil. 

Utbildningsnämnden har i olika omgångar utrett verksamheternas behov. Utifrån 
verksamheternas behov föreslår nämnden att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att i samband med underhåll och i samråd med berörda verksamheter 
utreda skol- och fritidsanläggningarna i Gullmarsborgsområdet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Lokalbehovsplan utbildningsförvaltning 2022. UBN-2022-000002, § 6 
Utbildningsnämndens beslut 2022-03-01, § 6 – Grundskoleorganisering Lysekils 
kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag men att utbildningsnämnden 
uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden i stället för att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt Monica Anderssons 
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda lokalutformning av Gullmarsskolorna, F-6, 7-9 och särskola enligt 
utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2022. Barnperspektivet enligt FN:s 
barnkonvention och den pedagogiska utformningen ska särskilt beaktas. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
samtidigt utreda fritidsanläggningarna, Gullmarsborg, Kronbergshallen, 
Kronbergsvallen och möjlighet till ytterligare en idrottshall enligt 
utbildningsnämnden lokalbehovsplan 2022. 
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Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i 
samverkan med kulturchef utreda och lämna förslag till lokalisering av kulturskola.  

Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i 
samverkan med berörda verksamhetschefer att ta fram en översiktsskiss, gestaltning 
av skolor, skolgård samt tillhörande trafik- och miljöplanering för det aktuella 
området. 

Utbildningsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utarbeta en beräkning av investerings- och reinvesteringsbehov samt hur 
internhyran kan komma att justeras under avskrivningstiden. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 69 Dnr 2021-000475 

Uppföljningsrapport 2, 2022, utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning 
Förvaltningen arbetar med ett omtag av ledning och styrning. Detta arbete sker 
parallellt med omtaget i kommunens övergripande arbete. Enligt plan ska 
reviderade mål och kvalitetsfaktorer ingå i nämndens budget inför 2023. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram partsgemensamt under hösten och 
vintern. Den ska utgöra ett stöd för förvaltningens lokala arbete med 
kompetensförsörjning. Planen ska skapa en organisationsstruktur och kultur som 
bidrar till ökad attraktivitet i att vara anställd i utbildningsförvaltningen. Planen ska 
också utgöra ett stöd för att bidra till en gynnsam framtida kompetensförsörjning. 

Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per april med 3 790 tkr, att 
jämföra med + 2 380 tkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är 
på +600 tkr. 

Hittills har utbildningsförvaltningen utlägg för kostnader i samband med 
flyktingvågen från Ukraina med 306 tkr. Utläggen är för datorer, läroböcker och 
personal. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Uppföljningsrapport 2, 2022, utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2, 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsförvaltningen 
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UBN § 70 Dnr 2021-000484 

Förvaltningschef informerar UBF 
Förvaltningschef 

− Lärarlönelyftet är ett statligt bidrag med syfte att få en ökad attraktivitet till 
yrket. Kommunerna kunde söka statsbidrag för detta som ett extra 
lönetillägg. Nu finns ett beslut på att 1/3 av detta statsbidrag ska tas bort 
höstterminen 2023 och ytterligare ett år senare ska 1/3 tas bort igen. SKR 
arbetar intensivt med frågan.  

− Skaftö, betydligt mer dämpad situation på Skaftö sedan föregående nämnd. 
Utredning och åtgärder är gjorda. Rektor på Skaftö har gått över till andra 
arbetsuppgifter inom administrationen på utbildningsförvaltningen. Viktigt 
är att man arbetar med en god arbetsmiljö på Skaftö. Nu finns en 
tillförordnad rektor på plats på Skaftö. Det händer fortfarande incidenter 
men på en betydligt lägre nivå.  

− Delegationsordning ska regleras under 2022 både för 
utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.  

− Vård- och omsorgscollege 

− Dialogforum från hösten: Nämnden kommer att utlokalisera vissa möten för 
att komma närmare verksamheterna samt att verksamheterna kommer till 
presidiet och informerar om sina verksamheter.  

Ordförande  

Monica har varit på Kulturpolitisk dialog i Fyrbodal – pratade mycket om 
kulturmiljöprogrammet ska revideras VGR. En fråga som lyftes var 
verksamhetsstöd. Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare, och Johanna Ljug 
Abrahamsson, biblioteks- och kulturchef var med som tjänstepersoner från 
kommunen. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen 
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UBN § 71 Dnr 2022-000076 

Redovisning av utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 2022-06-01 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa.  



 

  Utbildningsnämnden 
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-01 
 

22 (22) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
E-signering: 
040C63538CE5D4DC1E304990517125F4EE5B76DCF7 

 

 

UBN § 72 Dnr 2022-000067 

Redovisning av utbildningsförvaltningens anmälningsärenden  
2022-06-01 
Sammanfattning 

− Statistik från Ciceron på inkomna ärenden 

− LKF 2022-04-20, § 47 – Revidering av kulturmiljöprogram 

− LKF 2022-04-20, § 48 – Lysekils kommuns program för evenemang 

− Beslut digitaliseringen nationella prov 2022 – Skolverket 

− Beslut bättre språkutveckling i förskolan 2021 - Skolverket 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som förtecknas i 
protokollet 2022-06-01, § 72. 
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